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The catalog of disciplines educational program6М020200 «International Relations»  for masters admission to the 2018-2019 academic year

№
Пәннің циклі /
Циклдисциплины /The cycle of discipline
Пәннің коды /
Код дисциплины /Code of discipline
Пәннің
атауы /
Название дисциплины /Name of discipline
Кредит саны /
Количество кредитов /The number of credits
Жоспарланған семестр /
Предполагаемый семестр /Estimated semester
Қысқаша аннотация/
Краткая аннотация /
Annotation
Пререквизиттер/
Пререквизиты/
Prerequisites
Жауапты кафедра /
Кафедра ответственная /
Responsible Department

Міндетті компоненттер (ТОЖ ескере отырып) / Обязательные компоненты (с учетом ТУПл)
1
БП МК
БД ОК
BD СС
ShT 5201
IYa 5201
FL 5201
Шетел тілі (кәсіби)                               Иностранный язык (профессиональный)                                  Foreign Language (Professional)
2
1
Ғылым мен технология салаларындағы шет тіліндегі алдыңғы қатарлы басылымдарды және мақалаларды оқып, олармен жұмыс жасау біліктілігін арттыру. Изучить ведущие издания в области науки и технологии; ознакомить студентов с литературой и с основными практическими рекомендациями по технике выполнения академического письма и описания данных,  использовать рекомендации для исследования тем, вести командную и индивидуальную презентациии; развивать умение и способности и аналитического мышления через сравнения и противоречия. The aim of the module is to enable students to engage with the key issues in the field of science and technology to introduce students to the literature of speech writing and delivering, to introduce the main practical instructions that seek to explain the techniques of academic writing and describing data, to enable students to use these instructions to research the subject, conduct team and individual presentation, develop students’ analytical thinking capabilities through comparison and contrast.  
талап етілмейді
не требуется
not required
Шет тілдері
Иностранных языков
Foreign languages
2
БП МК
БД ОК
BD СС
Men 5202       
Men 5202         
Men 5202

Менеджмент/
Менеджмент/
Management
1
1
Магистранттарда заманауи тәсілдер мен құралдарды қолдана отырып, қазіргі заманғы басқарушылық ойлау және әртүрлі шаруашылықтық, әлеуметтік, психологиялық мәселелерді шешу қабілетін қалыптастыру; менеджмент циклін қолдану және пайдалану, басқару шешімдерін қабылдау және жүзеге асыру үдерісін пайдалану; ұжымда іскерлік және басқарушылық қарым-қатынасты қолдану; кәсіби қызметте іскерлік және басқарушылық қарым-қатынас шарттарын қолдану. Формирование у магистрантов  современного управленческого мышления и способности решать разнообразные хозяйственные, социальные, психологические проблемы с использованием современных приемов и средств; применение и использование цикла менеджмент, умение применять процесс принятия и реализации управленческих решений; использование  делового и управленческого общения в коллективе;  применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого общения.Formation undergraduates of modern administrative thinking and ability to solve various economic, social, psychological problems with use of modern receptions and means; application and use of a cycle management, ability to apply process of acceptance and realization of administrative decisions; use of business and administrative dialogue in collective; to apply in professional work receptions of business and administrative dialogue.
талап етілмейді
не требуется
not required
Экономика
Экономика
economic

3
БП МК
БД ОК
BD СС
Psi 5203                                                    Psi 5203                                         Psy 5203
Психология
Психология
Psychology
2
1
ЖОО студент тұлғасының негізгі психологиялық заңдылықтары мен психолого-педагогикалық ойлау мәдениетінің қалыптасу ерекшеліктерін дамыту. Формирование представления об основных психологических закономерностях становления личности студента в вузе и основы психолого-педагогического мышления и культуры.Building the knowledge on major psychological regularities of development of student identity in the university and fundamentals of psycho-pedagogical thinking and culture.
талап етілмейді
не требуется
not required
Психология
Психология
Psychology
4
КП МК
ПД ОК
PD СС
HKT 5201                     TMO 5201                                  TIR 5201
Халықаралық қатынастар теориясы
Теория международных отношений
Theory of International Relations
1
1
Магистранттарды халықаралық қатынастарды жүйелі түрде зерттеуге, оны сапалы сараптауға, оның пәні мен объектісін тануға және таным әдістерін пайдалануға үйрету көзделген.
Нацелена на формирование  у будущих международников навыки анализа  современной системы международных отношений, современных проблем ее развития и функционирования на основе 
Intended to enable students to get  knowledge on Theory of International Relations, to form their own approach  to modern trends in analysis of international relations , to connect  them with debates, both methodological and theoretical, that have been going on in Theory of International Relations.
талап етілмейді
не требуется
not required
Халықаралық қатынастар/
Международных  отношений/
International Relations Department
5
ОҚТ
ДВО
АЕ
OP   5401                         PP 5401                         PI 5401
Өндірістік практика                    Производственная практика                              Professional Internship
2
2
Магистрантттарды халықаралық қатынастар саласының әдістерін, тұжырымдамалары мен ғылыми ұстанымдарын кәсіби салада пайдалануға дайындау.
Подготовка магистрантов к применениию научных подходов, концепций и методов, выработанных в  международных отношениях в профессиональной сфере.
Preparation of undergraduates for applicationresearch approaches, concepts and methods developed in the sphere of international relationsin their professional activity. 
талап етілмейді
не требуется
not required
Халықаралық қатынастар/
Международных  отношений/
International Relations Department
6
ОҚТ
ДВО
АЕ

MEZJ 5402                   EIRM 5402                   ERWGS 5402
Магистрлік жобаны орындауды қоса есептегендегі магистранттың эксперименттік-зерттеу жұмысы (МТЗЖ) Экспериментально-исследовательская работа магистранта, включая выполнение магистерского проекта (ЭИРМ)
Experimental research of a student, including the implementation of the project (ERWGS)
4
2
Ғылыми-практикалық мәселелер мен жағдайларды шешуге шығармашылық көзқараспен қарау және креативті ойлау, ғылыми-зерттеу қабілетінің болуы, кәсіби салада ғылыми жобалар мен зерттеулерді жүзеге асыра білуге бағыттайды.
Нацеливает магистрантов  креативно мыслить и творчески подходить к решению новых проблем и ситуаций, иметь навыки научно-исследовательской деятельности, выполнения научных проектов и исследований в профессиональной области.
Aimed to be able to think creatively and use a creative approach to solving new problems and situations, to have skills in research activities and in implementation of research projects and studies in the professional sphere.
талап етілмейді
не требуется
not required
Халықаралық қатынастар/
Международных  отношений/
International Relations Department
7
ОҚТ
ДВО
АЕ

KE 5403
KE5403
CE 5403
Кешенді емтихан                                       Комплексный экзамен                                        Complex Exam
1
1
Оқу барысында алған  магистранттардың соңғы білім деңгейін анықтайды
Определяет уровень итоговых знаний получнных магистрантов в ходе обучения
Determines the level of final knowledge of graduate undergraduates in the course of training
Теориялық және тәжірибелік сабақтардың толық курсын өту
Прохождение  полного курса теоретического и практического обучения
Passing the full course of theoretical and practical training
Халықаралық қатынастар/
Международных  отношений/
International Relations Department
8
ОҚТ
ДВО
АЕ

MZhRK 5404
OZMP 5404
FDMDP5404
Магистрлік жобаны рәсімдеу және қорғау                                               Оформление и защита магистерского проекта                                             Finalisation and Defence of Master's Degree  project
3
1
Магистрлік жоба шеңберінде магистранттың зерттеу нәтижелерін ұсыну
Предоставление итогов исследования магистранта в рамках магистерского проекта
Providing the results of the research of the undergraduate student in the framework of the master's project
Теориялық және тәжірибелік сабақтардың толық курсын өту
Прохождение  полного курса теоретического и практического обучения;
Passing the full course of theoretical and practical training
Халықаралық қатынастар/
Международных  отношений/
International Relations Department

Мамандықтыққа міндетті компонеттер (ЖОО компоненті) / Обязательные компоненты для специальности (ВУЗовский компонент)
9
БП ТК
БД КВ
BD ЕС
HKZA 5202                                              MIMO 5202                                 RMIR 5202
Халықаралық қатынастарды зерттеу әдістері/
Методы исследования международных отношений/
Research Methods in International Relations
3
1
Магистранттарды ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу және әдістемелік қолдау көрсету дағдыларын қалыптастыруға кешенді көзқарасты қалыптастыруға бағытталған.
Нацелена на формирование у магистрантов целостного представления о проведении научного исследования и выработка навыков по его методическому обеспечению.
The discipline is aimed at forming in the undergraduates a holistic view of the conduct of scientific research and developing skills in its methodological support.

талап етілмейді
не требуется
not required
Халықаралық қатынастар/
Международных  отношений/
International Relations Department

Таңдау бойынша элективті компонетттер / Элективные компоненты по выбору
10
БП ТК
БД КВ
BD ЕС

KUT 5301                                                                                     PPP 5301                                                                                TIR 5301
Келіссөздер үдерісінің    тәжірибесі/
Практика переговорного процесса/
Practice of Negotiations
3
1
Пән келіссөздерді дайындау мен өткізуде магистранттардың дағдыларын қалыптастыруға бағытталған .
Нацелена на формирование у магистрантов  навыков по подготовке и проведению переговоров.
The discipline is aimed at developing the skills of master students in the preparation and conducting of negotiations.
талап етілмейді
не требуется
not required
Халықаралық қатынастар/
Международных  отношений/
International Relations Department
11
КП ТК
ПД КВ
PD ЕС
HZhS 5302                                 EMP 5302                                 EIP 5302
Халықаралық            жобаларды сараптау/
Экспертиза международных проектов/
Expertise of International Projects
3
1
Пән  халықаралық сараптаманың
ерекшеліктерін түсіндіруге,  түрлі
салалардағы жобалар мен оларды
іске асыру үшін мүмкіндіктерді
қалыптастыру арналған.
Дисциплина рассчитана на
понимание особенностей
комплексной экспертизы
международных
проектов в различных сферах и
формирование способностей по ее
реализации.
The discipline is designed to
understand the features of a
comprehensive examination of
international projects in various fields
and the formation of capabilities for
their implementation.
талап етілмейді
не требуется
not required
Халықаралық қатынастар/
Международных  отношений/
International Relations Department
12
КП ТК
ПД КВ
PD ЕС
KDBKK 5303
SMKSD 5303
MCMCD 5303
Қазіргі   дипломатия   және бұқаралық   коммуникация   құралдары/
Средства массовой коммуникации и современная дипломатия/
Mass Communication Means and  Contemporary Diplomacy
3
1
Пән  заманауи медианың рөлін
түсіндіуге,  дипломатия және
сыртқы саясат, дипломатиялық
қызметте СМЖ қолдану
мүмкіндігін ашуға бағытталған.
Нацелена  на формирование у
магистрантов понятие о роли
современных средств массовой
коммуникации в дипломатии и
внешней политике, умения
применять СМК в дипломатической
деятельности.
 Discipline is aimed at formation  the
 student's concept of the role of modern media in diplomacy and foreign policy, the ability to apply the MCM in diplomatic activities.
талап етілмейді
не требуется
not required
Халықаралық қатынастар/
Международных  отношений/
International Relations Department
13
БП ТК
БД КВ
BD ЕС

MZhM 5304
MGP 5304
MGP 5304
Мегатренттер мен жахандық мәселелері/
Мегатренды и глобальные проблемы/Megatrends and global problems
3
1
Пән магистратранттарға   Халықаралық қатынастардағы негізгі  мегатренддері туралы ұғымдарын қалыптастыруға, сондай-ақ халықаралық қатынастардағы заманауи процестердің  талдауың  жасауға бағытталған.
Дисциплина направлена на формирование у магистрантов понятия об основных мегатрендах, а также приведения анализа с учетом влияния современных процессов  в Международных отношениях 
Discipline is aimed at forming the master students' notions about the main megatrends, as well as bringing the analysis with the influence of modern processes in International Relations

талап етілмейді
не требуется
not required
Халықаралық қатынастар/
Международных  отношений/
International Relations Department
14
БП ТК
БД КВ
BD ЕС

HZhDZhAK 5304                        ERRMP 5304                       SDRIP 5304
Жобалардың дайындалу және жүзеге
асырылу кезеңдері/ Этапы разработки и реализации международных проектов/
Халықаралық/
Stages of Designing and realization of International Projects
3
1
Пән халықаралық жобаларды әзірлеу мен басқару процесін түсінуге және жобаларды дайындауда дағдыларды қалыптастыруға бағытталған.
Дисциплина рассчитана на понимание процесса разработки и управления международными проектами и формирование умений по подготовке проектов.
The discipline is designed to understand the process of developing and managing international projects and the formation of skills in the preparation of projects.
талап етілмейді
не требуется
not required
Халықаралық қатынастар/
Международных  отношений/
International Relations Department
15
КП ТК
ПД КВ
PD ЕС
KHKRBD 5305                    ONDSMO 5305                    ONODCIR 5305
Қазіргіхалықаралық
Қатынастардағы ресми және бейресми дипломатия /Официальная и неофициальная дипломатия в современных
Международных отношениях /Official and Non-Official Diplomacy in Contemporary
International Relations
3
1
Пәннің мақсаты - магистранттарды заманауи халықаралық қатынастардағы дипломатияның әртүрлі түрлерінің рөлін түсіну және ресми және бейресми дипломатия арналарын қолдану мүмкіндігін қол жеткізу.
Цель дисциплины сформировать у магистрантов понимание роли различных видов дипломатии в современных международных отношений и умения применять каналы официальной и неофициальный дипломатии.
The goal is to formulate among graduate students an understanding of the role of various types of diplomacy in modern international relations and the ability to apply channels of official and unofficial diplomacy.
талап етілмейді
не требуется
not required
Халықаралық қатынастар/
Международных  отношений/
International Relations Department
16
КП ТК
ПД КВ
PD ЕС
HUMBKKTT 5302                            TPVBGMO 5302                   TPIBSIO 5302
Халықаралық ұйымдар, мемлекет және бизнестің
қарым-қатынасының теориясы мен тәжірибесі/
Теория и практика
взаимоотношений бизнеса, государства и международных организаций
Theory and Practice of
Interrelations of Business, State and International Organizations
3
1
Пән мемлекеттік, ұлттық және халықаралық институттармен бизнес-құрылымдардың қарым-қатынас жүйесін түсінуг ебағытталған.
Дисциплина рассчитана на понимание системы отношений государства, национальных и международных институтов и бизнес-структур.
Discipline is designed to understand the system of relations of the state, national and international institutions and business structures.
талап етілмейді
не требуется
not required
Мемлекет және Халықаралық қатынастар/
Международных  отношений/
International Relations Department



Кафедра отрысында қарастырылды және бекітілді
Рассмотрено и утверждено на заседании кафедры
Considered and approved at the  meeting of the department
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